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Noite deestrelas
Glam natura e alguma 

magia em plena floresta

Banqueta de madeira e assento 
de pelo, €79,90, DeBorla

Cadeira Botolo, 
design de Cini Boeri 
para a Artflex, a 
partir de €1306, 
QuartoSala

Enfeite cabeça  
de rena com luzes, 
€19,99, Zara Home

Estrelas de madeira, da 
Bloomingville, €7,15, Wish

Candeeiro de pé Up, 
da Lucente, a partir 
de €995, Fantoffice

Tábua de 
madeira, da 

Bloomingville, 
€29, Wish

Ambiente natura, em 
tons crus, para uma 
ceia rústica, mas 
elegante: coxins às 
riscas, €14,99 cada; 
caixa retangular  
de madeira, €24,99; 
jarro de cerâmica  
de grés, €19,99 cada; 
e tigela de cerâmica 
de grés, €7,99 cada. 
Tudo da coleção para 
casa da H&M

Garrafas com purpurina, enfeite 
para pendurar, €9,99 o conjunto 

de três, Zara Home

Pequenos 
acessórios da 
Eva Solo para 
sobreviver ao 

frio: garrafa com 
tampa hermética 

e alça, €23,70, 
e garrafa To Go 

Cup, €33,20, 
Inexistência

Manta de lã 
tricotada, da 
Bloomingville, 
€175, Arboretto

Lareira de 
suspensão 

Cocoon, 
€3062,70, 

Ambinigma

Chaleira 
Globe, da 
Eva Solo, 
€71,20, 
Inexistência

Cabide de pé Loose,  
de madeira de faia, 

design de Jader 
Almeida, €2286, 

QuartoSala

Frasco 
com rolha 
‘Avelã’, 
€7,99, H&M

Pantufas de pelo 
de carneiro, €69, 

UGG

Uma das composições possíveis com a coleção Garden Layers 
(indicada também para exterior), com design de Patricia Urquiola 
para a Gan: Tapete Goffre Green (200x300 cm), €966; Colchões 
Tartan Green e Diagonal Aloe-Grey (140x160 x11 cm), €864 cada; 
Rolos Tartan Green e Diagonal Alo-Opal  
(40x78 cm), €366 cada; e Almofadas Goffre Green  
e Checks Green (45x45 cm), €163 cada. Preço total  
desta composição, €3752. Tudo Gandia Blasco

POR MARINA RIBEIRO
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W

Lareira 
amovível 

para exterior 
Fireglobe, 

da Eva Solo, 
€284,95, 

Inexistência

Manta de dupla 
face (130x170 cm), 
€29,99,  
Zara Home

Bule, €29, chávena, €7,95, 
e prato, €9,95, da coleção 
de Natal da Bloomingville, 
Arboretto

A nova coleção de Natal,  
de onde se destaca o abat-jour 

Strala, para candeeiro  
de suspensão, €7,99; a mesa  
de refeições Vässad, €119;  
e as novas cadeiras Odger,  

€59 cada. Tudo Ikea

Cadeira de baloiço J.J., 
design de Antonio Citterio 
para a B&B Italia, a partir 
de €4759, Paris:Sete

Candelabros de cerâmica em forma de ramo: 
castanho (alt. 22 cm), €15,99, e branco  
(alt. 26,50 cm), €19,99, Zara Home

Tapete de 
entrada Vinter, 
€4,99, uma 
novidade de 
Natal da Ikea

Grinalda 
de luzes 
Casinhas 
(155 cm), 
€19,99,  
Zara Home

Tabuleiro 
da coleção 
de Natal da 

Bloomingville, 
€13,50,  

Wish

Pele de carneiro, €129, BoConcept

Mesas de apoio A Song 
for You, a partir de €458 
cada, Fantoffice

Sofá Wing, design  
de Antonio Citterio para  
a Flexform, a partir de 
€8168, QuartoSala
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